
Meertalige memes & GIFjes maken

Categorie Keuzes

Titel Meertalige memes & GIFjes maken - Meartalige memes & GIFkes meitsje -  
Creating multilingual memes & GIFs 

Doelstelling
Met deze activiteit leren leerlingen om op een leuke manier bezig te zijn met het Fries 
en andere (moeder)talen uit de klas. Het begrip en aanzien van andere talen wordt 
hiermee verhoogd.

Groep(en) Onderbouw VO
Vak Taalvak: Engels, Fries, Nederlands, Frans, Duits | ICT
Duur Een halve les/hele les.
Link met curriculum Kennis over meertaligheid in het algemeen
Talen Engels, Fries, Nederlands, Frans, Turks, Tigrinya, Pools, Arabisch, etc.

Link met FREPA Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving
Kennis over talen in Fryslân, Europa en de wereld

Vaardigheden Luisteren, lezen, spreken, schrijven
Theoretische 
onderbouwing Taalbewustzijn en taalvergelijking

Beschrijving 
activiteit

Stap 1 (5 minuten):
De docent legt met behulp van de PowerPoint eerst de lesdoelen uit.
Vervolgens kan de docent, ook met behulp van de PowerPoint, de opdracht uitleggen. 
Deze gaat als volgt: 
De opdracht is om drie memes te maken:
•  1 Meme maakt de leerling in het Frysk
•  1 Meme maakt de leerling in zijn/haar moedertaal (de taal of het dialect dat hij thuis 

spreekt of wat gesproken in het land/regio waar hij vanaan komt, als dit ook Frysk is, 
doen ze het in het Nederlands of Engels)

•  1 Meme maken ze in een vreemde taal, een taal die ze graag zouden willen leren. 

Stap 2 (10 minuten):
De leerlingen pakken hun laptop/computer en de docent legt met de PowerPoint uit hoe 
de leerlingen de memes kunnen maken (zie PowerPoint)

Stap 3 (15 minuten):
De leerlingen gaan aan de slag met de memes. 

Stap 4 (5 minuten):
De docent legt met behulp van de Powerpoint opdracht 2 uit: het maken van GIFjes. Het 
is de bedoeling dat leerlingen GIFjes in het Fries, of gedeeltelijk in het Fries, maken. Zij 
kunnen eerst inspiratie opdoen op giphy.com. 

Stap 5 (15-20 minuten):
De leerlingen gaan aan de slag met de GIFjes en Memes. Zij laten deze ook aan elkaar 
zien. 



Categorie Keuzes

Materialen
•  PowerPointpresentatie 1: Meertalige memes maken 
• PowerPointpresentatie 2: Friese GIFjes maken
• https://www.iloveimg.com/nl/meme-generator en www.giphy.com 

Tips

•  Probeer de leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren om creatief bezig te gaan met de 
opdracht, zo wordt het eindresultaat ook echt leuk om aan bijvoorbeeld vrienden en 
familie te laten zien.

•  De docent zou de leerlingen van te oren ook even tijd kunnen geven om research te 
doen naar welke talen ze het liefst willen gebruiken en wat voor soort memes hier 
dan het leukst bij zouden zijn.

Meertalige memes & GIFjes maken

http://holi-frysk.nl/lesmateriaal/bijlages/30_HF_LES_Meertalige_memes_en_GIFs_Presentatie_1_NL.pptx
http://holi-frysk.nl/lesmateriaal/bijlages/30_HF_LES_Meertalige_memes_en_GIFs_Presentatie_2_NL.pptx
https://www.iloveimg.com/nl/meme-generator
http://www.giphy.com

